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Como? (Metodologia) 
How? (Methodology)1

O processo iniciou com a captura direcionada de 541 fontes 
especializadas, oriundos de conteúdos de páginas web e 
postagens em mídias sociais, que geraram 4,97 milhões de 
textos capturados (publicações). Esses textos capturados 
passam por um processo de determinação de relevância 
baseado em ontologias construídas para cada setor industrial 
do PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), onde 

foram selecionadas 2,1 mil publicações, que geraram 110 
Monitores enviados a públicos alvos de interesse. Para gerar o 
conteúdo do Radar de Tendências, as publicações do Monitores 
passaram por um processo de marcação semântica, que gerou 
4,4 mil marcações com 2,2 mil termos distintos. Ao final 
do processo, resultou o conteúdo do Radar de Tendências com 35 
tecnologias-chave distintas identificadas.

The process started with the direct capture of 541 specialized 
sources, from web page contents and social media posts, 
which generated 4.97 million captured texts (publications). 
These captured texts go through a process of determination of 
relevance based on ontologies built for each industrial sector of 
the PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), where 
2.1 thousand publications were selected that generated 

110 Monitors sent to public targets of interest. To generate 
the content of the Trends Radar, the Monitors’ publications went 
through a process of semantic markup, which generated 4,400 
markings with 2,2 thousand different terms. At the end of 
the process, the content of the Trends Radar resulted with 35 
different key technologies.
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A energia renovável é geralmente definida como energia 
que é coletada de recursos que são naturalmente 
reabastecidos em uma escala de tempo humana, 
como a luz do sol, vento, chuva, marés, ondas e calor 
geotérmico. Prevê-se que os mercados nacionais de 
energia renovável continuem a crescer fortemente na 
próxima década e além. Como a maioria das renováveis 
fornece eletricidade, a distribuição de energia renovável 
é frequentemente aplicada em conjunto com a 
eletrificação, o que traz vários benefícios: por exemplo, 

a eletricidade pode ser convertida em calor sem perdas 
e até atingir temperaturas mais altas que combustíveis 
fósseis, pode ser convertida em energia mecânica com 
alta eficiência e é limpa no ponto de consumo. Além de 
que a eletrificação com energia renovável é muito mais 
eficiente e, portanto, leva a uma redução significativa 
nas necessidades de energia primária, porque a maioria 
das energias renováveis não tem um ciclo de vapor 
com altas perdas (usinas fósseis geralmente têm perdas 
de 40 a 65%).

Energia Renovável

Renewable Energy 

Renewable energy is generally defined as energy that is 
collected from resources which are naturally replenished 
on a human timescale, such as sunlight, wind, rain, 
tides, waves, and geothermal heat. National renewable 
energy markets are projected to continue to grow 

strongly in the coming decade and beyond. As most 
of renewables provide electricity, renewable energy 

deployment is often applied in conjunction with 
further electrification, which has several benefits: 
For example, electricity can be converted to heat 
without losses and even reach higher temperatures 
than fossil fuels, can be converted into mechanical 
energy with high efficiency and is clean at the point 
of consumpion. In addition to that electrification 
with renewable energy is much more efficient and 
therefore leads to a significant reduction in primary 
energy requirements, because most renewables 

don’t have a steam cycle with high losses (fossil 
power plants usually have losses of 40 to 65%).
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Geração Distribuída

Os sistemas de fontes de energia distribuída são tecnologias 
descentralizadas, modulares e mais flexíveis, localizadas 
próximas à carga que servem, embora tenham capacidade 
de apenas 10 Megawatts (MW) ou menos. A geração e o 
armazenamento distribuídos permitem a coleta de energia de várias 
fontes e podem reduzir os impactos ambientais e melhorar a segurança 
do fornecimento. Os microredes empregam cada vez mais uma mistura de 
diferentes recursos de energia distribuída, como os sistemas de energia híbrida 
solar, que reduzem significativamente a quantidade de carbono emitido.

Distributed generation 

Distributed energy resources systems are decentralized, modular and more 
flexible technologies, that are located close to the load they serve, albeit 
having capacities of only 10 megawatts (MW) or less. Distributed 
generation and storage enables collection of energy from many 
sources and may lower environmental impacts and improve 
security of supply. Microgrids increasingly employ a mixture 
of different distributed energy resources, such as solar hybrid 
power systems, which reduce the amount of emitted carbon 
significantly.

Geração Distribuída3 Distributed generation 

Eficiência Energética
Energy efficiency 2

Eficiência Energética

Isolar uma casa permite que uma construção use menos 
energia de aquecimento e resfriamento para alcançar e manter 

uma temperatura confortável. Instalar lâmpadas fluorescentes, 
luzes de LED ou clarabóias naturais reduz a quantidade de energia 
necessária para atingir o mesmo nível de iluminação em comparação 
com o uso de lâmpadas incandescentes tradicionais. Melhorias na 
eficiência energética são geralmente alcançadas pela adoção de uma 
tecnologia mais eficiente ou processo de produção ou pela aplicação 
de métodos comumente aceitos para reduzir as perdas de energia.

Energy efficiency 

For example, insulating a home allows a building to use less 
heating and cooling energy to achieve and maintain a comfortable 
temperature. Installing fluorescent lights, LED lights or natural 

skylights reduces the amount of energy required to attain the 
same level of illumination compared with using traditional 

incandescent light bulbs. Improvements in energy efficiency 
are generally achieved by adopting a more efficient 
technology or production process[1] or by application of 
commonly accepted methods to reduce energy losses.

Energia
Energy



Como resultado percebe-se uma constelação de 
conhecimentos e tecnologias-chave que conectam os setores 
industrias do PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-
tendencias), que denominamos de Espaço de Tendências. Os 
conhecimentos e tecnologias-chave que mais conectaram os 
setores industriais foram:

Materiais Avançados (4 conexões)

Sustentabilidade (3 conexões)

Biotecnologia (2 conexões)

Design (2 conexões)

             Energia Renovável (2 conexões)

Manufatura Aditiva (2 conexões)

Materiais Avançados (4 conexões)

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Sustainability (3 connections)

Biotechnology (2 connections) 

Design (2 connections)

Renewable Energy (2 connections)

Additive Manufacturing (2 connections)

Esses conhecimentos e tecnologias-chave, atuando de forma 
convergente na indústria, ajudarão a impulsionar o movimento 
nacional da Manufatura Avançada, a Indústria 4.0.

This knowledge and key technologies, acting in convergent ways 
in the industry, will help to drive the national movement of 
Advanced Manufacturing, Industry 4.0.

As a result, we can see a constellation of knowledge and key 
technologies that connect the industrial sectors of the PDIC 
(portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), which we 
call trends space. The key knowledge and technologies that 
most connected the industrial sectors were:

Espaço de Tendências 
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Sustentabilidade
Sustainability 

Energia Renovável
Renewable Energy 

Informática Médica
Health informatics 

Assistência Médica
Healthcare 

Biotecnologia
Biotechnology 

Tratamento de Águas
Water Treatment 

Veículos Híbridos
Hybrid Vehicle 

Tecnologias de Segurança Veicular
Vehicle Safety Technology 

Tecnologias de Veículos Autônomos
Autonomous Vehicle Technology 

Eficiência Energétical
Energy e�ciency 

Geração Distribuída
Distributed generation 

Produção Enxuta
Lean Manufacturing 

Design
Design

Certificação
Certification 

Tecnologias da Informação 
e Comunicação – TIC

Information and Communication 
Technologies - ICT 

Bioceramica
Bioceramic

Negócios na Rede
Social Business 

Herança Cultural e Moda
Fashion and cultural heritage 

Materiais Avançados
Advanced Materials 

Soldagem
Welding 

Construções Verdes
Green building  

Construções Inteligentes
Smarter buildings   

Embalagem Ativa
Active packaging 

Reciclagem
Recycling 

Automação e Robótica
Robotic and Automation 

Modelagem e Simulação
Simulation and Modeling 

Manufatura Aditiva
Additive Manufacturing 

Rastreabilidade
Traceability 

Alimentos Saudáveis
Health food  

Metalmecânica 
& Metalurgia

Cerâmica

Móveis & 
Madeira

Têxtil & 
Confecção

Meio 
Ambiente

Agroalimentar

Design de Embarcações
Ship design 

Sustainable food system 
Sistemas de alimentos sustentáveis

Sistemas de Gerenciamento Logístico
Logistics Management Systems 

Economia 
do Mar

Segurança Cibernética
Cyber Security 

Internet das Coisas
Internet of things - IoT 

Inteligência Artificial
Artificial Intelligence - IA 

Tecnologia 
da Informação
e Comunicação

Saúde
Produtos Químicos 

& Plásticos

Construção 
Civil

Energia

Celulose & 
Papel

Bens de
Capital

Indústrias 
Emergentes
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